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CATÁLOGO DE
MANUTENÇÃO

MANUAL DE CAUSAS E AVARIAS
Resolver problemas é mais complexo do que apenas saber o que fazer. É necessário saber como
fazê-lo e para fazer um bom trabalho, devemos ter as ferramentas apropriadas. A fim de auxiliar nas
manutenções dos componentes hidráulicos, aqui em específico as bombas e motores de engrenagens, catalogamos os principais problemas ocorridos nos sistemas hidráulicos (Bombas e Motores de
engrenagens com suas consequências.

EXCESSO DE PRESSÃO
CONSEQUÊNCIAS
Trinca na carcaça da Bomba.
Vazamento no Retentor.
Desgaste prematuro na
carcaça da Bomba na região
da sucção.
Superaquecimento da Bomba

CAUSA
Excesso de pressão no
sistema.

Superfície da carcaça de engrenagens com
vários sulcos de dimensões variadas, produzidos por contaminantes sólidos em grandes
quantidades contidos no fluido hidráulico.
Início do estado de avaria generalizada.

SOLUÇÃO
Regular a válvula de alivio
conforme pressão indicada
pelo fabricante da maquina.
Verificar condição máxima
de pressão dos produtos
Hidrodinâmica

1 - Erosão na região de contato entre as engrenagens com a placa de encosto produzida por
contamiantes sólidos.
2 - Estrias concentradas na região de contato
das engrenagens com as placas de encosto
produzidas por contaminantes sólidos, provocando coloraçao mais clara.

IMPUREZA NO ÓLEO HIDRÁULICO
CONSEQUÊNCIAS

CAUSA

SOLUÇÃO

Desgaste excessivo na placa
lateral.
Desgaste excessivo na carcaça da Bomba.
Danificação dos rolamentos.
Desgaste excessivo nos
eixos das engrenagens.

Excesso de contaminantes
nos fluidos Hidráulicos.

Trocar o óleo hidráulico.
Limpar o reservatório.
Trocar os elementos filtrantes.
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Zona de desgaste no contato do eixo com
buchas de apoio produzido por contaminantes
sólidos em grande quantidade. Pode-se comprovar pelo método de passagem de luz mediante a
utilização de uma régua de precisão.
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VAZAMENTOS EXTERNOS
CONSEQUÊNCIAS

CAUSA

SOLUÇÃO

Pressão do lado da sucção.

Inversão do sentido de partida do motor ou montagem
inversa da bomba.

Verifique o sentido do giro
correto da bomba, substitua o
rententor e instale novamente, agora no sentido correto.

Vedações ressecadas.

Excesso de temperatura no
sistema ou no meio externo a
bomba.

Verifique o nível de óleo,
filtros e tamanho das
conexões.
Antes de aplicar o produto,
certifique-se da temperatura
externa, a mesma não pode
ultrapassar os 80ºC. Acima
disso informar o fabricante.

Nota: Desgastes por "excesso de pressão" e por "impureza no óleo hidráulico" também
provoca vazamento externo pelo retentor, ver recomendações na página 1.

AR NO SISTEMA HIDRÁULICO
CONSEQUÊNCIAS
Aeração;
Desgaste na placa Mancal;
Ruído excessivo na bomba.

CAUSA
Ar no sistema hidráulico.

SOLUÇÃO
Retirar o ar do sistema
hidráulico.

FALTA DE ÓLEO
Consequencias:
Superaquecimento;
Desgaste excessivo na placa Lateral;
Desgaste excessivo na face lateral da
engrenagem;
Desgaste excessivo nos rolamentos.
Recomendações para assegurar um bom
funcionamento de sua bomba:
Verifique frequentemente o nível de óleo do
reservatório;
Certifique-se que não há vazamentos no sistema;
Troque os elementos filtrantes e o óleo hidráulico dentro dos intervalos recomendados.
Opere o equipamento de maneira correta.
Recomendações para Fluidos Hidráulicos:
Recomendamos o uso do fluido hidráulico, conforme a Norma DIN 51.524 tipo H-LP ou HV com grau
ISO de viscosidade 46, 68 ou 100.
Conselhos para eliminar falhas na Bomba Hidráulica:
Causa: Aquecimento e falta de óleo.
Solução: Adicionar óleo no Sistema. Se o nível do óleo está baixo, haverá menos óleo para dissipar o
calor. Isso resulta em aumento de temperatura, especialmente em máquinas sem resfriador de óleo.
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DESALINHAMENTO NA MONTAGEM
CONSEQUÊNCIAS
Vazamento no Retentor;
Desgaste no rolamento e nas
buchas;
Desgaste na placa de encosto;
Desgaste prematuro na
extremidade do eixo da
bomba, onde conectado na
máquina.
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CAUSA
Desalinhamento na montagem da bomba ou do motor
de engrenagens.

SOLUÇÃO
Realinhe os eixos, o desvio
máximo não pode exceder a
(0,1 mm).
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